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 )المحاضرة السابعة (
 المبحث األول 

 الشيعة النشأة والتكوين 
 .لغة واصطالحا   الشيعة ثوال : تعريف مصطمح 

 الشيعة ليا عدة معان  في المغة واالصطالح نعرضيا ثم نبين التعريف المختار .
والناصر  الشيعة لغة : في المغة عدة معاٍن لمصطمح الشيعة والتشيع كميا تأتي بمعنى المعين -

 والمتبع وىي .
 : تبعو وصحبو ، وثيده .«شايعو» .1
 فالنا : خرج معو ليودعو ويبمغو منزلو ، ومنو شيع الجنازة .  «شيع » .2
 . (1)ثنتحل مذىب الشيعة «تشيع » .3
(  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ) : الفرقيية والجماعيية ،وفييي التنزيييل العزيييز : «الشيييعة » .4

(  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)واألتبيياع واألنصييار ، وفييي التنزيييل العزيييز :    [96]مررم:  

ويقييال ىييم شيييعة فييالن وشيييعة كييذا ميين ابراة ، وفرقيية كبيييرة ميين المسييممين اجتمعييوا  [51]القصرر  
ومعنيييى الشييييعة اليييذين يتبيييع بعضييييم »، قيييال األزىيييري :  (2)عميييى حيييب عميييي وتليييو وثحقييييتيم باإلمامييية

 (3)«بعضا وليس كميم متفقين 
ميين الواضييح ثن كمميية الشيييعة والمشييايعة فييي المغيية تييدور حييول معنييى المناصييرة والمتابعيية ثييم  مبييت 
واطمقييييت عمييييى كييييل ميييين يتييييولى عميييييا وثىييييل بيتييييو كمييييا يقييييرر ذلييييك صيييياحب المسييييان والقيييياموس وتيييياج 

 (4)العروس
التشيع اصطالحا : كذلك في اصطالح عمماة الفرق والمدارس الكالمية وردت عدة معاٍن  -

لمشيعة وسبب االختالف راجع حلى الفترة التي كتب فييا العمماة عن الشيعة ، فالشيعة في عيد 
اإلمام عمي رضي اهلل عنو  ير الشيعة في عيد الشيرستاني والشيعة عند البغدادي والرازي وابن 

 ر الشيعة الذين عرفيم العالمة ثبو زىرة وىكذا ، ومن تمك المعاني .حزم  ي
نما قيل ليم الشيعة ألنيم ش » يقول األشعري : .1 ويقدمونو عمى  -رضوان اهلل عميو-يعوا عميًا اوا 

 .(5)«سائر ثصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
                                 

 (1256/ 2( ،معجم المغة العربية المعاصرة )189-188/ 8(لسان العرب )1)
 (503/ 1(المعجم الوسيط )2)
 (188/ 8)(لسان العرب 3)
 (31/ 1) -عرض ونقد  -(ثصول مذىب الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية 4)
 (25/ 1(مقاالت اإلسالميين ت زرزور )5)



عنو عمى الخصوص. وقالوا الشيعة ىم الذين شايعوا عميا رضي اهلل  » وعرفو الشيرستاني : .2
ما خفيا. واعتقدوا ثن اإلمامة ال تخرج من ثوالده،  بإمامتو وخالفتو نصا ووصية، حما جميا، وا 

ن خرجت فبظمم يكون من  يره، ثو بتقية من عنده.   .(6)«وا 
الشيعة في ثن عميا رضي اهلل عنو  من وافق »وثما ثبن حزم الظاىري، فقد عرف الشيعة بأنيم  : .3

ناس بعد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وثحقيم باإلمامة وولده من بعده فيو شيعي ثفضل ال
ن خالفيم فيما عدا ذلك مما اختمف فيو المسممون فإن خالفيم فيما ذكرنا فميس شيعيا  .(7)«وا 

يطمق في عرف الفقياة والمتكّممين من  »وثما حقيقة الشيعة عند ابن خمدون فأوضحيا بقولو : .4
مف عمى اّتباع عمّي وبنيو رضي اهلل عنيم ومذىبيم جميعا مّتفقين عميو ثّن اإلمامة الخمف والسّ 

ليست من المصالح العاّمة اّلتي تفّوض حلى نظر األّمة ويتعّين القائم بيا بتعيينيم بل ىي ركن 
م الّدين وقاعدة اإلسالم وال يجوز لنبّي ح فالو وال تفويضو حلى األّمة بل يجب عميو تعيين اإلما

 .(8)«ليم ويكون معصوما 
الشيعة وىم شيعة عمي بن ثبي طالب عميو  »ومن تعاريف عمماة الشيعة ما عرفو النوبختي: .5

 .(9)«السالم ومنيم افترقت صنوف الشيعة كميا
التعريف المختار :ثرى ثن ثصوب التعريفات وثسمميا لمشيعة ىو " ىم تمك الفرقة التي ثدعت 

 بعد الرسول وقدمتو عمى  يره من الصحابة في الفضل " ثحقية األمام عمي بالخالفة 
وسبب الترجيح : ثن ىذا التعريف جامع مانع فان كل فرق الشيعة متفقة عمى ىاتين النقطتين 
ومختمفة في  يرىا وىو ما يوافق تعريف العالمة ابو الحسن األشعري وتعريف العالمة ثبو 

 زىرة.
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (146/ 1(الممل والنحل )6)
 (90/ 2(الفصل في الممل واألىواة والنحل )7)
 (246/ 1(تاريخ ابن خمدون )8)
 (15( فرق الشيعة ،لمحسن بن موسى النوبختي، )ص9)



 
 ثانيا : متى ظهر التشيع ؟ 

 والمجرخين لمفرق والمدارس الكالمية العمماة تعددت تراة فقد الشيعة نشأة المدرسة الكالمية عن ثما
 من زاوية لألسباب ابراة نظرت تمك التشيع وكل ظيور في ساىمت والعوامل التي األسباب حول
 ابراة . تمك سنعرض ثىم  ونحن معينة

 وثن التشيع التشيع ىو اإلسالم رسالة لب ثن الشيعة يرى :الرسالة  بداية مع ظير التشيع حن  .1
 في نفس ظيرا والتشيع اإلسالم ثن الشيعة عمماة من كثير يرى ولذلك األصيمة، اإلسالم فكرة ىو

   .المحظة
 حقل اإلسالم في التشيع بذرة وضع من ثول حن" :« الغطاة كاشف تل محمد الشيعي المرجع يقول
 جنبا حلى اإلسالم، بذرة مع وضعت التشيع بذرة ثن يعني اإلسالمية، الشريعة صاحب نفس ىو

 حياتو، ثم في وثزىرت نمت حتى والعناية بالسقي يتعاىدىا  ارسيا يزل ولم بسواة، وسواة جنب،
  (10) »وفاتو بعد ثثمرت
 ألول مرة سميت والتي الشيعة، نشوة بداية ثن نعمم ثن يجب »ي: الطباطبائ حسين محمد ويقول
زمن  في كان االسم، بيذا وعرفت – السالم عمييم – البيت ثىل ثئمة من حمام ثول عمي بشيعة
 ثالث خالل وانتشارىا وتقدميا اإلسالمية الدعوة فظيور ،- وسمم عميو اهلل صمى – األكرم النبي

  -األكرم النبي صحابة بين الطائفة ىذه مثل ظيور حلى ثدت النبوية، البعثة من سنة وعشرين
 .(11)»  -وسمم عميو اهلل صمى
نما الغطاة كاشف وتل كالطباطبائي فقط الشيعة لمتأخري ليس الرثي وىذا من  عدد بو قال وا 

 .(13)والقمي (12)كالنوبختي الشيعة عمماة متقدمي
 .- وسمم عميو اهلل صمى – النبي وفاة بعد ظير التشيع حن .2

 ثو بيان دون النبي وفاة ثعقبت التي بالفترة التشيع ظيور حول القول العمم ثىل بعض ثطمق
 عمر، ثو بكر ثبي خالفة في ثم ساعده بني سقيفة حادثة بعد ىي ىل كان، فترة ثي في تحديد
 الكريم النبي وفاة فترة من والظيور بالتبمور بدثت التشيع فكرة ثن يرجح القول ىذا في المتأمل ولعل
 ىذه مبدث ثن اعمم »خمدون : ابن يقول وثحداث، وقائع من فييا جرى ما بكل عثمان خالفة والى

                                 
 (118أصل الشيعة وأصوهلا ، حممد احلسني آل كاشف الغطاء، )ص (10)

 (17الشيعة يف االسالم ، حممد حسني الطباطبائي ،)ص (11)

 (17فرق الشيعة للنوخبيت، )ص (12)

 (15املقاالت والفرق ،للقمي ، )ص (13)



 ثحق ثنيم يرون كانوا -  – اهلل رسول توفي لما البيت ثىل ثن – الشيعة دولة يعني – الدولة
 .(14)  «سواىم من دون لرجاليم الخالفة وثن باألمر،
صمى  – النبي وفاة بعد روا ث الذين الجماعة لمشيعة األولى البذرة كانت» :ثمين ثحمد المجرخ ويقول

 من عدد القول ىذا حلى وذىب، (15) »يخمفوه ثن الناس ثولى بيتو ثىل ثن – وسمم عميو اهلل
 .(16)الغربيين المستشرقين

 .- عنو اهلل رضي – عثمان بمقتل ظير التشيع ثن .3
 عثمان الثالث الخميفة مقتل ىو وثخرجيم الشيعة ثظير الذي الحدث ثن العمماة من عدد يرى
 .الرثي  ىذا تبنوا الذين العمماة ومن – عنو اهلل رضي – عفان بن
 عثمان الثالث الخميفة عصر تخر في ظاىرة الشيعة وقامت »:زىرة ثبو محمد العالمة يقول -
 (17)«...تنميتيا عمى يعمل ثن  ير من – عنو اهلل رضي – عمي عيد في وترعرعت نمت وقد
 .(ه 36 (سنة الجمل موقعة يوم ظير التشيع حن .4

 وكان اإلسالم، صدر في جرت التي والوقائع األحداث ثىم من ىي الجمل معركة ثو الجمل واقعة
 بيذه التشيع ورظي العمماة من عدد ويرجع ,الحنيف اإلسالم مسار عمى التأثير في كبير دور ليا

 .حوادث من ثعقبيا وما الحادثة
 بدم المطالبة عمى را وثص طالب ثبي بن عمي والزبير طمحة خالف لما حنو»م : الندي ثبن يقول

 عمي ثتباع تسمى الجمل يوم قتال من عمي وبين بينيما وقع ما ووقع ،- عنو اهلل رضي – عثمان
 (18)«شيعتي عنيم يقول كان نفسو عميا وثن بالشيعة، حينئذ – عنو اهلل رضي – .
 (.ه 37 ) سنة ومعاوية عمي بين والتحكيم صفين معركة بعد ظير التشيع بأن القول .5
 والتنازعالصراع  فييا ثحتدم التي المرحمة في ظير التشيع ثن والكتاب العمماة من جمع هراي ما وىذا
 حن حتى الشيعة مصطمح الفترة تمك في فظير ثخرى؛ جية من ومعاوية جية من عمي اإلمام بين

 .بالشيعة ثنصاره ينادي كان عمي اإلمام
 .- عميو اهلل رضوان – الحسين اإلمام مقتل حثر كان التشيع ظيور حن .6

                                 
 (214/ 3(تاريخ ابن خلدون )14)

 (3/209ضحى اإلسالم ، أمحد األمني ،) (15)

 (14/58املعارف اإلسالمية ،)دائرة  (16)

 (29تاريخ املذاهب االسالمية ،)ص (17)

 (1/48الفهرست ، البن ندمي ) (18)



 كانت الفترة لما الجنة، ثىل شباب وسيد – وسمم عميو اهلل صمى – الرسول سبط الحسين اإلمام
 بايعوه قد ثىميا ثن بمغو لما الكوفة حلى الحسين اإلمام خرج الحكم معاوية بن يزيد فييا تولى التي
 ثىل بيتو، من وسبعين الحسين اإلمام وقتل وقاتمو زياد بن اهلل عبيد اعترضو طريقو وفي ليم فخرج
 وسمم عميو اهلل صمى – النبي بيت بل التشيع فكرة رسخ حدث وثعمق ثبرز المجلمة الحادثة وىذه
-. 

 .الرابع اليجري القرن في التشيع ظير .7
 :قال اليجري  حيث الرابع القرن في تأسست الشيعة الصديقي، ثن الدواني الدين جالل العالمة يرى
 بني خالفة  من الرابعة المائة عمى رثس )بالشيعة( المسماة المعارضة الفرقة ىذه ظيرت حتى» 

 (19)»العباس
 

                                 
 (66احلجج الباهرة ، الصديقي )ص (19)


